
YER GÖSTERME SÖZLEÞMESÝ

1- TARAFLAR
Emlak Komisyoncusu (Tellal)
Adý, Soyadý-Ünvaný : ..........................................................................................................................................
Adresi                      : ..........................................................................................................................................
Sicil Numarasý         : ..........................................................................................................................................
(Bu sözleþme süresince "Tellal" ; "Emlak komisyoncusu" olarak anýlacaktýr.

Alýcý / Kiracý Adayý
Adý, Soyadý-Ünvaný : ..........................................................................................................................................
Adresi                      : ..........................................................................................................................................
Telefonu                  : ..........................................................................................................................................
Bundan sonra "Müþteri" olarak anýlacaktýr.

SÖZLEÞMENÝN KONUSU
Emlak Komisyoncusunun;  bulup  müþteriye  gösterdiði,  aþaðýda adresleri yazýlý taþýnmazlara iliþkin olarak, müþteri ile 
taþýnmaz sahibi arasýnda imzalanacak sözleþme imkanýný hazýrlamasý konusunda görevlendirilmesidir.
SÖZLEÞMENÝN ÞARTLARI
A- Emlak komisyoncusu tarafýndan kendisine gösterilen, aþaðýdaki adresleri ve adresleri karþýsýnda müþterinin 
imzalarýnýn bulunduðu taþýnmazlarýn, iþbu sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren 1 yýl içinde; her ne suretle olursa 
olsun müþteri adýna ve üçüncü dereceye kadar akrabalarýnýn adýna ve paydaþý olduðu veya temsil ettiði þirket ve 
kuruluþlar adýna veya sair iliþkiler içinde bulunduðu kurum, eþ, dost gibi üçüncü þahýslar adýna Satýn Alýnmasý/Kiraya 
Tutulmasý halinde ;
aþaðýda taþýnmazlarýn adresleri karþýsýnda belirtilen ortalama bedel üzerinden .............................................................. 
(...................................................................................................................) "Tellaliye" ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt 
eder.
B- (A)fýkrasýnda belirtilen þartlarýn,Emlak Komisyoncusu devre dýþý býrakýlmak suretiyle gerçekleþmesi halinde müþteri; 
kendisine ve taþýnmaz mal sahibine ait komisyon ücretinin tamamýný ödemekle yükümlüdür. Þayet müþteri "Emlak 
Komisyoncusunun sözleþme süreci içinde görevini yerine getirmediði veya taþýnmaz sahibi ile irtibata geçip anlaþma 
zemini saðlayamadýðý" iddiasýný ileri sürecek olursa bu iddiasýný, yazýlý delil veya noterden çektiði ihtarnamelerle 
ispatlamak zorundadýr.
C- Emlak Komisyoncusunun iþbu sözleþmeden doðacak alacaklarýnýn zamanýnda ödenmemesi halinde aylýk %10 
temerrüt faizi uygulanýr.
D- Ýþbu sözleþme, A maddesinde sayýlan kiþi ve kurumlarca taþýnmaz Satýn Alýnmadýðý/Kiralanmadýðý takdirde 
geçersizdir.
E- Ýþbu sözleþmeden doðacak uyuþmazlýklarýn çözümünde, -þayet taraflarca "tahkim anlaþmasý" yapýlmamýþsa- 
Alanya Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkilidir.
F- Tahkim anlaþmasý : ..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................

G- Ýþbu sözleþme .................. nüsha düzenlenmiþ olup; taraflarca birer nüshasý tevdi edilmiþtir.        ........./........./201....

MÜÞTERÝ 2. EMLAK KOMÝSYONCUSU

Emlak Komisyoncusu Tarafýndan Müþteriye Gösterilen Yerler:

Adres Ortalama Deðeri Tarih Ýmza

1-

2-

3-

4-

5-

Emlakçýlarýn sözleþme kullanýmlarý T.S. 11816 standardýnýn 1.1.1. maddesi gereði zorunlu kýlýnmýþtýr.
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Ýþbu Belge 08.07.2003 Tarih ve 25162 Sayýlý Resmi Gazete'de Yayýnlanan TS 11816 ''Emlak Komisyonculuðu Hizmetleri- Genel Kurallar''
Standardý Uyarýnca Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý Üyelerinin Kullanýmý Ýçin Hazýrlanmýþ Olup Çoðaltýlmasý ve Bastýrýlmasý Yasaktýr.

A IL SA AN DY O A   Ý T YAÝCA NR AEE  S  VT

1 9 9 1

A L T S O


